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SLB Priekšsēdētāja ziņojums par
2018/2019. gadu

Šis darbības gads iesākās Latvijas simtgades zīmē. Gada sākumā daudzi mūsu
biedri bija Latvijā uz Dziesmu svētkiem. Pēdējās pilnsapulces laikā bijām tikko kā
atgriezušies Sidnejā, un gads turpinājās simtgades iezīmē ar kulmināciju novembrī kad
rīkojām četrus nozīmīgus pasākumus: pieņemšanu latviešu organizāciju vadītājiem un
cittautu viesiem, Latvijas grupas Dagamba koncertu, Valstssvētku aktu un koncertu
ar apvienoto Sidnejas latviešu koŗu un soprānas Maijas Kovaļevskas piedalīšanos
un visubeidzot, balli Jaundienvidvelsas parlamenta ēkā ar Latvijas vēstnieces Daces
Treijas-Masī līdzdalību.
Jaunais gads arī iezīmējies ar ievērojamiem biedrības rīkotiem, vai virzītiem,
sarīkojumiem. Vispirms janvārī, pa ceļam mājās uz Latviju, ievērojamais Gaudeamus/
Rotaļas koŗa/deju koncerts, tad jau tagad ierastie Parnell ielas svētki, tad tradicionālie
Jāņi, kuŗus šogad novadīja 58. Kultūras dienu rīkotāji, un visubeidzot, nupat jūlijā, izcilā
Rīgas Doma meiteņu koŗa Tiāras koncerts. Tik daudz par lielākajiem pasākumiem. Bet
ir arī vesela rinda sīkāku sarīkojumu un pasākumu kuŗus biedrība rīko.
Senioru saieti tagad, kopš Jānis Grauds uzņēmās vadību, ir ieguvuši jaunu „švunku”
un dalībnieki aktīvāk iesaistās stāstot par savām pieredzēm un piedzīvojumiem.
Dāmu kopa arvien aktīvi apkalpo izsalkušos kafejnīcā sarīkojumu laikos un regulāri
ceturtdienās pasniedz pusdienas. Diemžēl jūlijā no savām rindām viņas zaudēja
ilggadīgo galveno ceturtdienas pusdienu pavāri Alīdu Medni. Ja kāda, vai kāds, gribētu
dāmām nākt palīgā, esmu drošs, ka tiksiet mīļi gaidīts. Reizi mēnesī, pat neizlaižot
karsto janvāra brīvdienu laiku, tiekas zolītes grupa, un ir prieks dzirdēt, ka viņiem ir
labas izredzes ilgi turpināt spēlēt, jo vadītāja Inese Rone arī apmāca grupu sestdienas
skolas skolēnus zolītes spēlē.
Ja saskaitām visus pasākumus ko biedrība rīkojusi, sanāk 70. Tas ir mazliet mazāk
nekā iepriekšējos gados, bet tomēr caurmērā vairāk nekā viens nedēļā. Lielais vairums
gan ir ceturtdienas pusdienas.
Diemžēl, kā jau visi zinām, sabiedrības aktivitāte samazinās. Ne tik vien Dāmu
kopa vairs šogad nespēja sarīkot savu sarīkojumu, bet arī daudzas citas organizācijas,
kas agrāk piepildīja šo namu, to vairs nedara. Šis mums Sidnejai arī bija tā sauktais
„klusais decembris” kad nenotika ne Kultūras dienas nedz Jaunatnes dienas. Līdz ar
to ienākumi no latviešu sarīkojumiem ir mazāki. Tie šogad nesasniedza pat 1.5% no
Turpinājums 21. lpp.

SLB Grāmatnīca
A.Priedīte – Rīga

Sidnejas Latviešu namā
32 Parnell St, Strathfield 2135
Tālr.: 9744 8500
DARBA LAIKS

Pirmdienās, no plkst. 14.00 – 18.30, ceturtdienās no plkst. 10.00 – 13.00, sestdienās
no plkst. 9.00 – 12.30, un stundu pirms lielajiem sarīkojumiem.
Otrdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās grāmatnīca slēgta.
Piedāvājam, rietumos un Latvijā izdotos CD un DVD diskus, sudraba, dzintara
izstrādājumus, latviskas apsveikumu kartītes, Latvijas produktus u.c.
Kārtojam visus SLB biroja darbus kā biedru maksas, telpu īres naudas, Rituma
un Jaunās Gaitas abonementu maksas.
Grāmatnīcā pieejama kopējamā mašīna.

SLB un Rituma cenas
Biedru nauda:
Strādājošiem $40.00 pa gadu.
Pensionāriem $35.00 pa gadu.
Studentiem $15.00 pa gadu.
Mūža biedra maksa $480.00.
Visi SLB biedri saņem Ritumu par brīvu.
Tiem, kas nav SLB biedri, bet vēlas abonēt Ritumu: 2019. gada
abonēšanas maksa ir $50.00.
Abonēšana jānokārto līdz 31. martam.
Rituma sludinājumi:
Viena lapa – $70.00; puslapa – $50.00;
ceturtdaļlapa – $35.00
Maksājumus var nokārtot:
Personīgi SLB grāmatnīcā Rīga,
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32 Parnell Street Strathfield NSW
2135, tās darba laikā.
Nosūtot pa pastu uz P.O. Box 457,
Strathfield NSW 2135. Čeki vai
Australian Money Order rakstāmi uz
„Sydney Latvian Society Ltd” vārda.
Elektroniski pārskaitot naudu Sidnejas
Latviešu biedrības kontā.
Banka – Westpac.
Konta vārds – Sydney Latvian Society
Limited.
BSB – 032069.
Konta numurs – 448256.
Lūdzu bankā uzdodiet savu vārdu un
par ko maksājiet.

SLB valdes sēde

Sidnejas Latviešu biedrības 11.
septembŗa valdes sēdē piedalās Jānis
Grauds, Ināra Graudiņa, Pēteris Kļaviņš,
Baiba Haringtona, Jānis Čečiņš, Ināra
Krūmiņa, Martiņš Tuktēns, Kims Ligers.
J.Čečiņš apsveic K.Ligeru ar viņa
ievēlēšanu valdē un novēl labu un
sekmīgu sadarbošanos.
Valde amatus sadala sekojoši:
J.Čečiņš – valdes priekšsēdis; A.Galviņš
– sekretārs; P.Kļaviņš – Ritums;
I.Krūmiņa – Dāmu kopa; J.Grauds
Finanses (piesaistot K. Ligeru ar
zināmu atbildību); K.Ligers – Būvdarbi;
M.Tuktēns – palīdzēt K. Ligeram ar
būvdarbiem; B.Haringtona – Bibliotēka;
I. Graudiņa – protokoliste.
I.Līcis turpinās vadīt grāmatnīcu/
veikalu, ar palīdzi Māru Kļaviņu.
Kaut vairākkārt izsūtīti atgādinājumi
un ir atkārtoti zvanīts, vēl 23 biedri nav
atsaukušies un samaksājuši šī gada
biedru naudas. Mēģinās vēl vienu reizi
ar viņiem sazināties pirms tos izsvītro
no biedru saraksta.
Ar $250 atbalsta Ellas Mačēnas
piedalīšanos Pasaules Latviešu kultūras
konferencē, Cēsīs.
Nolemj atbalstīt SLB biedru bērnu
un jauniešu piedalīšanos 3x3 saietā
2020.g.janvārī, ja vecāki to pieprasa.
I. Krūmiņa ziņo, ka Dāmu kopai
sāk trūkt aktīvas dalībnieces kas
ceturtdienās var gatavot pusdienas, jo
gados jaunākās dalībnieces pa nedēļu
strādā. Paredzamas arī problēmas

ar piparkūku talcinieču trūkumu. Kā
iespējamu atrisinājumu, G. Grauds
iesaka „atvērt durvis” kungiem.
Parnell ielā tagad ievilkts NBN.
Jāizmeklē iespējamo piegādātāju
labākais piedāvājums. Cerams, ka
uzlabosies pieslēgums internetam, kas
līdz šim bieži vien nav efektīvi darbojies.
SLS rīkos šī gada Valstssvētku aktu,
jo nav sekmējies atrast citu organizāciju
kas to uzņemtos darīt.
Jānis Čečiņš

Daudz baltu dieniņu

SLB apsveic biedrus, kuŗi sasnieguši
cienījamu gadu vecumu sākot ar
sešdesmitiem gadiem, viņu piecu,
desmit un virs deviņdesmit gadu mijās.
2019. gada septembrī SLB ir apsveikus
Jāni Stanbuli, lmu Celmiņu, Kārli
Gulbergu, Ralfu Aleidzānu, Miķeli Danci,
Inese Ronis, Anitu Matuzeli, Uldi Poguli,
Rutu Dzelmani. ■

Atbilde Lasītājai **

Ir labi, ka SLB biedri seko līdzi tam,
kas notiek biedrībā.
Augusta sākumā visiem biedriem
tiek izsūtīts Ritums, lai tie savlaicīgi,
pirms pilnsapulces augusta beigās,
var iepazīties ar finansiālo pārskatu
un paredzēto budžetu un nākt jau
sagatavoti uz pilnsapulci.
2019.g. pilnsapulcē klātesošie
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pārrunāja un pieņēma, gan iepriekšējā
gada padarīto un pārskatu, gan valdes
ieteiktos plānus un budžetu nākamajam
gadam.
Pa gadiem nams ir novecojis un
nolietojies un ir vajadzīgi uzlabojumi

Nākošais Senioru
saiets

Nākošais Senioru saiets būs
piektdien, 11. oktobrī – plkst 11.00
Sidnejas Latviešu namā.
Pirmā daļā – jau pazīstamie, Juris
Krādziņš un Čarlis Gulbergs, stāsies
mūsu priekšā. Par to Juris raksta:
Līdzīgi Vilim Ceriņam par kuŗu
klausījāmies Kārļa Gulberga skandinātos
dzejoļus ar biogrāfiskām piezīmēm no
manis pagājušā gada augustā arī Jānis
Ziemeļnieks (1897 – 1930) ir mazāk
dzirdēts un maz pazīstams dzejoļu
autors par kuŗu varēsim noklausīties
šai saietā.
Līdzīgi Eduardam Veidenbaumam,
par kuŗu viņš gan bija 30 gadu jaunāks,
Jānis Ziemeļnieks dzejoļos pieminējis
dzīves grūtības un savus spriedumus
par tās problēmām.
Otrā daļā pamēģināsim ko savadāku.
Lūdzu katru no jums padomāt par to kas
jums sagādā visvairāk galvas sāpes.
Kas ir tas ar ko netiekat galā. Vai ir
kāds jautājums kuŗam vēlētos atbildi.
Nopietns, vai arī nē. Uzrakstiet, ne
vairāk par pieciem, un tad kopējiem
spēkiem mēģināsim atrast atbildes,
viens otram palīdzēt! Pierādīsim ka
divdesmit galvas ir spējīgākas kā viena.
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un remonti. Kā vienmēr, visus lielākos
plānus un darbus aprakstīs Ritumā. ■
Jānis Čečiņš
SLB valdes priekšsēdis
** Laikraksts Latvietis Nr. 558'

Nāciet un līdzi ņemiet draugus,
kafija, pīrāgi un smalkmaizītes kā
parasti, pirms sākuma un pārtraukuma
laikā. ■
Jānis Grauds

Jānis Ziemeļnieks

VEFa sasniegumi

Sidnejas Latviešu nama Mārtiņa
Siliņa zālē 13. septembŗa senioru saietā
Juris Reinfelds pastāstīja par VEF
uzplaukumu un norietu. Tā kā stāstītājs
pats ir dēls vienam no kādreizējiem VEFa
direktoriem, tad viņam par šo tēmatu
bija arī personīgs sakars, jo viņš pats
bērnībā dzīvoja vienā VEFa dzīvokļu
mājas trešajā stāvā un pie dzīvokļu
ēkas sētas atradās smilšu kaste, kuŗā
bērni varēja spēlēties. Viņa māsa ir
Okupācijas mūzeja pazīstamā Gundega
Michele. No Latvijas desmit dienās pa
pastu viņš saņēmis divas grāmatas par
VEF (Valsts Elektrotechnisko Fabriku)
ar nosaukumu Nezūdošās vērtības, kas
saturējušas derīgu informāciju, jo viņš
pats jau astoņu gadu vecumā Latviju
atstāja 2. Pasaules kaŗa bēgļu gaitās.
Sekos saīsināti izvilkumi vai atstāstījumi
no dzirdētā un redzētā, jo uz ekrāna
rādīja gan sejas, gan ēkas no VEF
kādreizējā īpašuma.
VEF bija viens no neatkarīgās
Latvijas starpkaŗu posma lielākiem un
augstākiem sasniegumiem. Tam ir arī
pirmsvefa posms jeb priekšvēsture, kas
iesākās pirms diviem gadu simteņiem
Krievijas caru valdības laikā, kad
Heinrichs Detmans nopircis 1200
kvadrātasu īpašumu Pēterburgas
šosejā 19, kas tagad ir Brīvības

Juris Reinfelds
gatvē 214. Sekoja paskaidrojums,
ka viena ass ir viena piecsimtā daļa
no versts, 3 aršīnas, 12 pēdas vai 38
verštoku vai arī mazliet vairāk par 2
metriem. 1900. gadā tur atklāja jauno
ēku elektrotechniskai rūpnīcai ar 180
darbiniekiem un par 180 000 cara
rubļiem. Vēlāk, krīzes laikā, firmu
pārdod vācu AEG (Allgemeine Elektr.
Gesellshaft). Seko straujš uzplaukums
1913. gadā, pēc tam, kad Tomass
Alva Edisons bija izgudrojis elektrisko
spuldzi un tāpat ražošanai Nicola
Tesla transformatorus maiņstrāvai.
Firmā jau strādāja 2100 darbinieki, bet
īpašumā uzbūvēja piebūvi ar augstu
torni. Naudas apgrozījums bija 5,3 milj.
rubļu. Kad iesākās 1. Pasaules kaŗš,
1915. gadā firmu evakuēja uz Charkovu
Dienvidkrievijā ar visiem darba rīkiem,
darbiniekiem un viņu piederīgiem. Pēc
tam ilgu laiku bijušās firmas īpašums
palika neapdzīvots.
Otra priekšvēsture sākās Latvijas
neatkarības laikā, kad pirms 100
gadiem, 1919. gada 10. jūnijā Radio
ielā sāka darboties Pasta un Telegrafa
darbnīca ar 5 darbiniekiem, kas strādāja
ar saviem darba rīkiem, jo valstij nebija
naudas citu rīku iegādāšanai. Darbnīcu
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sagatavošanai. 1936. gadā
sāka konstruēt un 1938.
gadā arī pārdot Minox foto
aparatus. Līdz 1942. gadam
saražoja 22 000 Minox
aparātus, bet 2. Pasaules
kaŗa laikā ražošanu pārtrauca
un ražošanas telpās vācu
okupanti ierīkoja kafejnīcu.
Jau 1935. gadā Briselē un
1937. gada Parīzē firma
ieguva lielo balvu (Grand
VEF ražo visu no adatas līdz lidmašīnai
Prix) par augstas kvalitātes
radio aparātu ražošanu.
Viens no tālaika sludinājumiem
1939. gadā firmā strādāja
3454 darbinieki ar 15 miljonu
vadījis Aleksandrs Imants Tipainis (1886 latu apgrozījumu.
– 1924), kas pats pratis gan kalēja,
VEF firmā ražoja visu. No adatas
gan galdnieka un atslēdznieka amatus. līdz lidmašīnai. Lidaparātu konstruktors
1924. gadā tur jau strāda vairāk nekā bija Kārlis Irbītis, bet viņa brālis Ādolfs
300 darbinieku, bet Vidzemes šosejas bija VEF Latvijas un, liekas arī, Eiropas
īpašums vēl arvien ir tukšs.
labākais radio uztvērēju konstruktors.
1928. gadā Tipainis pārcēla firmu
Minox izgudrotājs ir Valters Caps
uz Brīvības gatvi. 1931. gadā tur (Walter Zapp), dzimis 1905. gada 4.
strādā vairāk nekā 1000 darbinieku. septembrī. Kad vācu firmas noraidīja
Pasta – Telegrafa Galvenās darbnīcās
(PTGD) ir vairākas nodaļas: Vispārīgā
nodaļa, Radio nodaļa, Telegrafa nodaļa,
Elektrotechniskā nodaļa, Kabeļu nodaļa,
Spuldžu nodaļa un Mašīnu nodaļa.
1932. gada darbnīcas pārdevē
par VEF (Valsts Elektrotechniska
Fabrika). 1934. gadā firmā sāk darboties
Amatniecibas un Ārodu skola speciālistu

LATVIJAS KONSULĀTS SIDNEJĀ
Goda konsulāros pakalpojumus sniedzu normālā darba laikā
pēc iepriekšējas sazināšanās:
Martin Tuktens B. Arch
Hon. Consul of the Republic of Latvia
32 Parnell Str. Strathfield, NSW 2135
Tel: 0413 001 995
E-pasts: syd.lat.consul@gmail.com
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viņa izgudrojumu,viņš devās pie
VEFa un direktors Teodors Vītols
viņa izgudrojumu pieņēma. Minox
ir mazākais fotoaparāts pasaulē ar
dimensijām 7.9 x 2.7 x 1.5cm un tam
bija speciāla 8 mm filma, bet bildītes
8mm x 11mm. Pēc 2. Pasaules kaŗa
Caps palicis Vācijā, tur ražo un pārdod
Minox aparātus.
1939. gada Bērzaunes ielā 3a
uzbūvēja dzīvojamo māju direktoriem.
Pirmajā stāvā dzīvoja galvenais
direktors Teodors Vītols, 2. stāvā
techniskais direktors V. Ziemelis un
3. stāvā komrecdirektors Nikolajs
Reinfelds.
1944. gadā VEF darbiniekus sūtīja ar
kuģi uz Gotenhafenu un tad caur Tornu
uz Annabergu netālu no Chemnicas
un Dresdenes. No Austrālijas Juris
Rainfelds bijis Latvijā 1989. gadā.
Šodien VEFa vairs nav; izbeigusies
pēc 1999.gada, pēc privatizācijas, kad
sadalījusies pa nodaļām un mantrausība
pieveikusi VEF.
Volongongā dzīvojis kādreizējais

VEF darbinieks Atis Strazdiņš, kas
patentējis kvalitatīvu krāsu pigmentu
pievienošanas mašīnas.
Vēl jāpiemin, ka VEF galvenais
direktors Teodors Vītols jau 1930tos
gados atbalstīja savu sporta komandu
un dubultkvartetu un panāca, ka kaŗa
laikā tos kā dienesta izklaidēšanai
svarīgus neiesauca kaŗa dienestā.
Kad Padomju saimniecība prasīja
kvantitāti vairāk kā kvalitāti tad VEFs
savu radošo enerģiju ieguldīja kultūras
on sporta pasākumos. Un pretī vecai
UNION ēkai uzcēla kluba telpas un
nosauca par Kultūras pili.
Otrās daļas sākumā Jānis
Grauds pastāstīja, ka nākamā saieta
sākumā paredzēta dzejniekam Jānim
Ziemeļniekam veltīta programma
ar dzīves stāstu un Kārļa Gulberga
deklamētiem dzejoļiem, bet otrā daļā
paskaidrojumi par to, kā varam viens
otram palīdzēt ar padomiem. Tālāk bija
izvilkumi no Latvijas ziņām uz ekrāna.
Londonā patlaban ir Latvijai stends
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Sidnejas Latviešu sestdienas skolas
nākošie sarīkojumi Mārtiņa Siliņa zālē.
Sestdien, 19. oktobrī plkst. 11.30
Divi Referāti
LAAJ atbalstīts referāts – Baiba Martinsone no Latvijas runās par
Vecāku un skolas loma bērnu vispusīgās attīstības veicināšanā
bilingvālisma kontekstā.
Skatiet rakstu: Psiholoģijas profesores B. Martinsones vieslekcija Austrālijā
Māra Moore stāstīs par LVA diasporas skolotāju semināru, kas
notika Latvijā šī gada jūlijā.
Sestdien, 16. novembrī plkst. 11:00
Pamatskolas Izlaidums un referāts.
Šogad skolu beidz: – Dainis Galviņš, Sophie Poulos, Milla Sproģis
un Aleks Taylor.
Sveika Latvija referāts – Lāra Veidnere un Selga Tuktēna stāstīs
par šīgada Latvijas braucienu.
Sestdien, 14. decembrī plkst. 10:30
SLB pamatskolas Ziemassvētku eglīte
Visi mīļi lūgti piedalīties!
aizsardzības un drošības izstādē
ierīcēm, kādas ražo arī Latvijā.
Tā kā Baltijas ceļam šogad 30 gadu
atcere, bija vairākas programmas
par to, kuŗās dziedāja gan Baltijas
valstu himnas, staigāja ar karogiem,
rādīja ainas no Baltijas ceļa, dejoja
Rīgas lidostā un pie pieminekļa. Nesa
arī milzīgus Baltijas valstu karogus.
Lidmašīnas bija Baltijas valstu krāsās.
Vairākkārt pieminēja un arī atskaņoja
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speciālo dziesmu Baltijai, kādēļ te vietā
par to pastāstīt. Jau ilgi pirms Baltijas
ceļa komponists Boriss Rezņiks jau
1988. gada novembrī sacerējis dziesmu
ar melodiju un idejas kodolu, kas bija, ka
dziesmai jābūt par Baltiju: Latviju, Lietuvu
un Igauniju. Režisors Valdis Pavlovskis,
kas sacerējis vārdus vairākām Rezņika
dziesmām, to darīja arī šoreiz un pēc
tam sameklēja atdzejotājus un solistus.
Turpinājums 10 lpp.

Psiholoģijas profesores B. Martinsones
vieslekcijas Austrālijā

Skolas saimei un sabiedrībai – arī angļu valodā runājošie laipni lūgti!
Ja jūs sev kaut reizi esiet uzdevuši
jautājumus
• vai mana ģimene un mans bērns ir
ieguvējs vai zaudētājs no tā, ka bērns
aug daudzvalodu ģimenē;
• kāpēc un vai vispār vajadzētu vest
bērnu uz latviešu skolu / spēļu grupu;
•kas ir sociāli emocionālā audzināšana, kā palīdzēt mūsu bērniem
bagātināt viņu emocionālo pasauli;
• kāda ir mana, kā vecāka, loma
bērna emocionālās attīstības un
pozitīvas uzvedības veicināšanā;
• ko tieši es varētu darīt sava bērna
izaugsmei;
• kā arī nedaudz par to, kādas
izmaiņas notiek Latvijas skolās šobrīd
un ko nozīmē projekts “Skola 2030”,
tad varu jūs iepriecināt.
Šī gada oktobrī Austrālijas pilsētās,
kuŗās ir latviešu skola vai spēļu grupa,
šos jautājumus varēsiet uzdot personīgi
Latvijas Universitātes psiholoģijas
profesorei Baibai Martinsonei. Lekcijas
nosaukums Vecāku un skolas loma
bērnu vispusīgās attīstības veicināšanā
bilingvālisma kontekstā.
Lekciju un diskusiju mērķis ir
padziļināt šo jautājumu izpratni un
veidot skolas un sabiedrības dialogu
par šīm temām.
Lekcija notiks latviešu valodā,
tomēr lektore iedrošina nākt arī angļu
valodā runājošo sabiedrības daļu
(nepieciešamības gadījumā būs iespēja
pārslēgties uz angļu valodu). Savukārt,
jautājumus varēsiet droši uzdot abās
valodās.
Īsumā par Baibu Martinsoni. Baibas

pirmā izglītība ir bioloģijas skolotāja,
tomēr sākot strādāt skolā 90.gados
– brīdī, kad mainījās Latvijas skolu
sistēma, ieplūda jaunas vēsmas skolu
sistēmā un atdzima psiholoģija, Baibai
radās interese par šo priekšmetu.
Viņa uzsāka studijas Latvijas
Universitātes Psiholoģijas nodaļā,
iegūstot pilnu psihologa izglītību un
doktora gradu klīniskajā psiholoģijā.
Pateicoties izglītotiem un aktīviem
trimdā dzīvojošiem latviešiem, Latvijā
tika radīta iespēja studēt psiholoģiju
atbilstoši rietumu pasaules standartiem.
To ar savu ieguldījumu nodrošināja
tādas izcilas personības, kā Solveiga
Miezītis, Sandra Sebre, Jānis Grants,
Māris Ķirsons, Edīte Ozola, Lia
Kapelis, Ināra Erdmane un citi. Šobrīd
Baiba jau 15 gadus strādā Latvijas
universitātē, ir asociātā profesore
klīniskajā psiholoģijā, vadošā pētniece
izglītības psiholoģijā, Psiholoģijas un
Izglītības vadības studiju doktorantūras
skolas vadītāja. Paralēli Baiba strādā
kā praktizējoša psiholoģe savā praksē.
Viņa ir sertificēta trīs nozarēs: klīniskajā
un veselības, skolu un izglītības un arī
konsultatīvajā psiholoģijā.
Neskatoties uz praktisko un
akadēmisko darbību psiholoģijā,
Baiba ir saglabājusi ciešu kontaktu un
interesi par skolu. Šajā psiholoģijas un
pedagoģijas saskares punktā notiek
lielākā daļa viņas pētniecības darba.
Pēdējos 10 gadus Baiba aktīvi strādā
pie sociāli emocionālās mācīšanās
(Social emotional learning) ieviešanas
Latvijas izglītības sistēmā. Viņa ir
piedalījusies arī projektā Skola 2030,
kas izstrādā jauno kompetencēs
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balstīto Latvijas izglītības standartu, un
palīdzējusi integrēt sociāli emocionālās
mācīšanās idejas standartā. Paralēli
viņa ir piedalījusies pedagogu studiju
kursu izstrādē, lai skolotāji universitātē
gūtu tādas zināšanas, ka varētu sekmīgi
mācīt bērniem ne tikai akadēmiskās
zināšanas un prasmes, bet arī sociāli
emocionālās kompetences. Baiba ir
autore Latvijas Sociāli emocionālās
mācīšanās programmai un pastāstīs arī
par citām aktivitātēm, kas notiek Latvijā
un sadarbībā ar citu valstu kolēģiem.
Pirms lekcijas gandrīz visās pilsētās
ir plānota viena latviešu skolu skolotāja
uzstāšanās, kas nesen atgriezies no
šīgada Latviešu valodas aģentūras
rīkotā semināra nedēļas nogales
skolotājiem. Skolotājs dalīsies ar saviem
iespaidiem par semināru un pastāstīs
par jaunumiem, materiāliem un citām
interesantām lietām, ko vecāki un
skolotāji var izmantot savu bērnu
latviešu valodas apguvē.
Pasākumu datumi un laiki:
12.oktobrī 11:40 Melburnas Latviešu
nama mazajā zālē, kontakpersona:
skolas pārzinis Aldis Sveilis;
13.oktobrī 14:00 Brisbenas Latviešu
namā, kontaktpersona: spēļu grupas
vadītāja Marta Eiduka;
19.oktobrī 11:30 Sidnejas Latviešu
nama M.Siliņa zālē, kontaktpersona:
skolas pārzinis Normunds Ronis;

26.oktobrī 9:30 Adelaides
Latviešu nama “Tālavas” mazajā zālē,
kontaktpersona LAAJ Skolu nozares
vadītāja Ļena Rumpe;
27.oktobrī 13:00 Pertas Latviešu
namā, kontaktpersonas: Goda konsuls
Rietumaustrālijā Jānis Purvinskis un
Līva Ulmane.
Kafija un uzkodas arī jūs gaidīs.
Spraigas diskusijas garantētas! Ieeja –
bez maksas, tomēr vēlama dalībnieku
reģistrācija. Rakstiet uz epastu laaj.
izglitiba@gmail.com līdz 6. oktobrim
vai aizpildiet īsu reģistrācijas anketu
https://www.surveymonkey.com/r/
PVDGJQK, norādot vārdu, uzvārdu,
kontaktinformāciju (epasts vai tālrunis),
pilsētu kuŗā piedalīsieties pasākumā un
vai ir nepieciešama tulkošana.
Pasākumu līdzfinansēja Latviešu
valodas aģentūra no Izglītības un
zinātnes ministrijas budžeta programmas
Valsts valodas politika un pārvalde.
Ļena Rumpe
LAAJ Skolu nozares vadītāja

VEFa sasniegumi un seniori
turpinājums no 8.lpp
Ieskaņojumā katrai valstij bija pants.
No Lietuvas dziedāja Žilvinis Bubelis,
kas tobrīd bija kaŗavīru ansambļa
Zvaigznīte rindās, no Igaunijas Tarmo
Pihlaps, bet no Latvijas Eolika solists
Viktors Zemgals. Dziedātāji vēlak nav

satikušies, bet dziesma kļuvusi par
Baltijas valstu neformālo himnu.
Vēl bija kāda filma par vilku, kas
sūdzas, ka zaķi esot vardarbīgi pret
viņiem ar nosaukumu Caps – un ciet
jeb Vilks manipulators. ■
Juris Krādziņš
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Pļaujas svētki
Vienības draudzē

Kad Jurģi, Jāņi un Pēteŗi pagājuši
un palikuši vairs tikai Miķeļi un Mārtiņi,
svinam Pļaujas svētkus kā gada auglības
noslēgumu. Kā pirmā Sidnejā, Pļaujas
svētkus svinēja Vienības draudze 15.
septembrī Sidnejas Latviešu nama
Mārtiņa Siliņa zālē un kafejnīcā,
to iesākot ar svētbrīdi, kuŗā mācītājs
Raimonds Sokolovskis teica, ka šajā
dienā pateicamies par gadā saņemto un
nobaudīto. Svētbrīdi pabeidza ar lūgšanu.
Tā kā draudzēs sadalītie Sidnejas latvieši
vēlas savā starpā sastapties, tad arī no
otrās Sidnejas draudzes piedalījās pulciņš
apmeklētāju, kas vēlējās, lai arī viņu
Pļaujas svētkos piedalītos apmeklētāji no
Vienības draudzes nedēļu vēlāk.
Priekšnesumā atnācējiem uz ekrāna
rādīja vairākas filmas, tās iesākot ar filmu
par dzīvi un svētkiem Vecumniekos, kur
katrus 2 gadus ļaudis sastopoties lielākā
sarīkojumā. Bija vietā iepazīties ar šo
apvidu un redzēt latviešus, kas tur dzīvo.
Filmai par Vecumniekiem sekoja skati ar
dziedoni Nauri Puntuli, kas bijis arī Sidnejā
un ir Raimonda laika un skolas biedrs.
Viņš bija redzams staigājot pa Klusā
okeāna krastu pie Manlijas un, cita starpā,
stāstīja, ka atbalstot nacionālismu bez
negatīvas noskaņas. Ir jau bēdīgi, ka to vēl
jāpiemin, jo nacionālismu nevar ciest tikai
internacionālisti un tiem līdzīgie, kam par
to nav ne mazākās jēgas. Cita filma rādīja
interviju ar Jāni Čečiņu un Lindu Ozeru
Kabarē de Rīga izrāžu laikā Latvijā, kur
viņi pastāstīja par Sidnejas latviešu teātri,
kas savā laikā rādījis gan latviešu, gan
pasaulslavenu lugu rakstnieku, klasiķu un
modernistu darbus. Bija arī filma ar Latvijas
dziesmu svētkos nodziedāto dziesmu
Saule, Pērkons Daugava un vēl viena par
satikšanos kosmosā, angļu valodā. Tur
kāda sieviete sastop cilvēku, kas izskatās

līdzīgs viņas tēvam un jādomā, ka no
mums aizgājušie tagad dzīvo debesu
izplatījumā un ir tur sastopami.
Garīgi stiprinājušies, apmeklētāji ķērās
pie pusdienām, kuŗām bija sagatavotas
gan maizītes, kam netrūka ne laša, ne
šprotu, ne siļķes, ne kumpja un salāti
krējumā, bet pēc tam smalkmaizītes,
kūkas un torte ar kafiju vai tēju.
Priekšnesumu telpā atgriezušies, visi
nodziedāja Vārpu vainagu ar tajā ievītiem
svētības pantiem no Jēzus Kalna sprediķa.
Pēc tam vēl Raimonds nodziedāja solo
dziesmu Jēzu, mans Kungs un Dievs
savā klavieres pavadījumā. Sekoja loterija,
kuŗu vadīja un izdalīja Marita, Laura un
Raimonds un kuŗas laimestos gan pildāmie
trauki, gan nesamie rīki, „gremojamo”
(kā Raimonds, jokodamies, teica) šprotu
bundžas, grāmatu vāki un citi derīgi
priekšmeti un lietas.
Draudzes priekšniece Diakone
Gundega Zariņa pateicās apmeklētājiem
par atbalstu Pļaujas svētkos ar loterijas
biļešu pirkšanu, bet vispirms jau par
atnākšanu un Raimonds un Marita
darbiniekiem par ēdienu sagatavošanu
un izdalīšanu.
Sarīkojuma beigās visi dziedāja
Tuvums un tālums, kam savā laikā vārdus
rakstījis mācītājs Ludis Bērziņš ar Frīdricha
Ferdinanda Fleminga melodiju Jāzepa
Vītola aranžējumā. ■
Juris Krādziņš.

Baltijas ceļš
sestdienas skolā

Piektdien, 2019. gada 23. augustā
baltieši visā pasaulē atzīmēja 30 gadus
kopš visas trīs Baltijas tautas – igauņi,
latvieši un lietuvieši – sadevās rokās no
Igaunijas ziemeļu robežas līdz Lietuvas
dienvidu robežai, tā apliecinot ka viņi
Turpinājums 20. lpp.
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Latviešu ciems Melburnā
Mājiņa ar divām guļam istabām tīkko nākusi tirgū ar izdevību pārbūvēt
pēc pircēja vajadzībām un interesēm. Maziņš un skaisti kopts dārzs
kuršs nepieprasa daudz darba lai to uzturētu patīkamā stāvoklī.
Nāciet un apskatiet šo vērtīgo piedāvājumu.
Ciemā palikušas tikai četras mājas pārdošanā.
Māja No 28/61 Fraser Crescent $280,000

Tuvāku informāciju variet saņemt no ciema pārvaldnieces Ingrīdas Hawke:
60 Fraser Crescent Wantirna South Vic 3152, Tel: 03 9800 2977,
epasts: administration@latvianfs.org.au
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OKUPĀCIJAS MŪZEJA GRĀMATAS
Jau vairākus gadus Sidnejas Latviešu biedrība ir atbalstījusi
Okupācijas Mūzeju nepieprasot pārdošanas likmi par tā pārdotām
grāmatām. Tādā veidā šajā finansiālā gadā Sidnejas Latviešu
biedrība ir noziedojusi Okupācijas Mūzejam $73.00.
Grāmatnīcā Rīga ir pārdošanā šādas OM grāmatas un DVD:
Via Dolorosa – 6. grāmata – Sastādījusi Anda Līce.
Sveša vara – Māra Bišofa zīmējumi un Andas Līces apceres
Viņi ceļā – Anna Velēda Žīgure
Stūra māja – OM izdota
Tik mana Latvija – (Dažādi)
...pār izdegušiem laukiem skrien mans sapnis – Regīna Ezera
Es lauzu, tu lauzi – Sandra Kalniete
Nezūdamība – Jānis Liepiņš
Latvijas Okupācijas Mūzejs 1940-1941
Diplomātiskā cīņa
Kolhozi – izd. M. Goppers
Starp divām pasaulēm – Ieva Lešinska
Vēl tā gribējās dzīvot – Rūta Upīte
DVD – Stacija Latvieši 1937
DVD – Gulags
DVD – Gvido Zvaigzne
Angliski
The KGB Building – OM publication
Among the living and the dead – Inara Verzemnieks
(Two) sides – (various)
Up Against the Wall – Vincent Hunt
Trapped in Siberia – Juris Jankovičs
Soviet Milk – Nora Ikstena
The Case for Latvia – Jukka Rislakki
With dance Shoes in Siberian Snows – Sandra Kalniete
DVD - The train station Latvians 1937
13

Sidnejas Latviešu biedrības grāmatnīca
„Rīga” piedāvā:
Grāmatas

Imants Jansons
“MANU DIENU GRĀMATA” - Latviešu leģionāra dienasgrāmata $20
Biruta Apene-Klārka
“DOMU KAMOLS” - dzejas un patiesi stāsti $20
Lidija Mednis
“VĒTRAS TRAUKTI DZIEDĀTĀJPUTNI” - atmiņas $40
Raimonds Sokolovskis
“VARAVĪKSNES LOKĀ” - filozofiskas un reliģiskas pāromas $25

Okupācijas muzeja grāmatas:

Rūta Upīte “VĒL TĀ GRIBĒJĀS DZĪVOT” $20
LOM Biedrība
“PIEMI
ŅAS VIETU CEĻVEDIS PA RĪGU UN RĪGAS APKĀRTNI” $35

2019. gada kalendārs ar vārda dienām
Rotaslietas

Nameja un Septiņdienu gredzeni, kā arī citas latviskas sudraba rotaslietas

Rokdarbi – Keramika, koka un ādas izstrādājumi, audumi
Dažādi kompaktdiski

CD – Latvijas vokālā grupa “Latvian voices”
„TĀ KĀ TAKA” Cena $15
SPECIĀLS dubult CD izdevums “LAIKMETS SVEŠĀ ZEMĒ”
Visas pazīstamās vokālās grupas “Laikmets” dziesmas ierakstītas divos
kompaktdiskos. Ideāla dāvana jubilejām. Cena $20

Latvijas produkti
Dažādi ievārījumi
Šprotes
Nēģi
Dzērieni

14

DAUGAVAS VANAGU
SIDNEJAS NODAĻAS

ZIŅAS

2019. gada oktobrī.

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas biedru
pilnsapulce
Daugavas Vanagu namā, 49 Stanley St., Bankstown, sestdien,
2019. gada 5. oktobrī, plkst. 10.00
Dienas kārte:
1 a) Sapulces kvorums
b) Sapulces atklāšana
2. Sapulces vadības ievēlēšana
3. Iepriekšējās sapulces protokola nolasīšana & pieņemšana
4. Ziņojumi a) Valdes prieksēža zinojums
b) Kasiera ziņojums un kases pārskati
c) Revizijas ziņojums
d) Citu valdes locekļu ziņojumi
5. 2020. g. darbības un budžeta pārrunas un pieņemšana
6. Valdes Priekšēža vēlēšanas
7. Valdes locekļu un revidentu vēlēšanas
8. Dažādi jautājumi un ierosinājumi.
9. Pilnsapulces slēgšana
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Informācijai

Belvoir teātris atrodas 10
min. gājienā no Centrālās
stacijas. Teātris iestudē 8-9
lugas gadā. Uz katru lugu
pensionāriem ir viena brīva
izrāde (jāuzrāda pensijas
karte). Šogad būs vēl divas
brīvas izrādes: ceturtdien,
24. oktobrī, plkst. 13.00 un
ceturtdien, 5. decembrī,
plkst.13.00. ■
Ilga Niradija
Daugavas Vanagu Slokas ielas namā Ināra Sīkā
apsveic DV priekšnieku Gunāru Spodri viņa 80.
dzimšanas dienā.

Rita Kalnejais Venecijas
Filmu festivalā
Ritas Kalnejais lugu Babyteeth
režisore Šanon Merfī (Shannon Murphy) uzņēmusi filmā, kuŗu šogad
izrādīja Venecijas filmu festivalā.
Galvenās lomas tēlotājs 22 gadu vecais
austrāliešu aktieris Tobī Valas (Toby

Wallace) ieguva ievērojamo Marcelo
Mastroianni balvu par izcilu jauna aktiera spēli. Šo lugu 2012. gadā izrādija
Belvoir teātrī, Sidnejā. ■
Ilga Niradja

Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļa aicina
tautiešus uz pusdienām
Sestdien, 2019. gada 5. oktobrī, plkst. 12.00 – 13.30.
Cūkas cepetis, gaļas pankūkas un citi gardumi.

Visi mīļi gaidīti.
DV Namā, 49 Stanley St, Bankstown.
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Latvijas Daugavas
Vanadžu 19.
salidojums
Šogad salidojums notika 6. jūlijā
vēsturiskā vietā pie Daugavas:
Aizkraukles Kultūras namā. Salidojums
bija pulcējis vanadzes un viesus no
visas Latvijas, kā arī vanadžu pārstāves
no Anglijas un Vācijas. Salidojumu
atklāja mājas tēvs Aizkraukles novada
domes priekšsēdis Leons Līdums.
Kultūras nama direktore Anna Teivāne
iepazīstināja klātesošos ar Aizkraukles
800 gadu gaŗo vēsturi. Okupācijas
gados Aizkrauklei bija piešķirts Latvijas
sarkanā terorista Stučkas vārds. (Raiņa
māsas vīrs. Dzimis 1865. g. Koknesē,
miris 1932.g.Maskavā).
Latvijas DV priekšnieks Andrejs
Mežmalis savā apsveikuma runā
iepazīstināja viesus ar DV organizācijas
mērķiem un uzdevumiem. Latvijā vairāk
kā 100 leģionāru saņem ārzemju DV
samaksātās zāles. Sevišķa pateicība par
darbu zāļu izdalītājām Vijai Tipainei un
Maijai Cālītei. Abas ir DV organizācijas
biedres kopš 1994.gada.
Latvijas vanadžu priekšniece Klāra
Mētra sniedza plašu pārskatu par
aizvadītā gada darbību. Salidojums
katru gadu notiek citā vietā, kur darbojas
DV. līdz ar to ir iespēja iepazīties ar
Latvijas pilsētām, vēsturi un dabu.
Vanadžu galvenie pienākumi: aprūpe,
slimnieku apciemojumi, labdarība,
sarīkojumi. Sevišķa pateicība ārvalstu
vanadzēm par finansiālo atbalstu.
Latvijā 28 nodaļās reģistrētas 343
vanadzes.
Ar priekšnesumiem piedalījās

koris Daugavas Vanadzes no Rīgas,
diriģentes Ārijas Zeltiņas vadībā,
senioru dāmu deju ansamblis Madaras
no Salaspils, muzicēja Aizkraukles
folkloras kopa Kariste.
Nobeigumā Klāra Mētra pateicās
visiem, kas palīdzēja ar darbiem,
padomu un atbalstu pie salidojuma
sarīkošanas, jo sevišķi jāpiemin
Aizkraukles DV nodaļas priekšnieks
Uldis Stumbris, Aizkraukles vanadžu
priekšniece Ināra Rode un vanadze
Anna Sauka, kā arī visi apsveicēji un
salidojuma viesi. ■
Ilga Niradija

Trīs karogi

Piezīmes no DV vēstures (turpinājums
no augusta Rituma)
Divu kaujas karogu un Latviešu
leģiona piemiņas standarta nodošana
Latvijas Kaŗa mūzejam katrā ziņā
noteikti ir vēsturisks notikums. Ir
piepildījies pulkveža Kripēna vēlējums
– lai Latviešu leģiona 32. grenadieru
pulka kaujas karogs tiek nogādāts
atpakaļ Latvijā. Tagad visi trīs Daugavas
Vanagu Tradīciju karogi ir Latvijā,
Kaŗa mūzeja gādībā. Nav šaubu, ja
šie karogi varētu runāt, tie stāstītu par
Latvijas mīlestību, smagām kaujām un
nacionālo cīnītāju varonību. Zīmīgi, ka
šos karogus, Kaŗa mūzeja uzdevumā,
no latviešu leģionāriem saņēma Latvijas
Jaunsargi. Cerams, ka viņi tikpat
varonīgi un pašaizliedzīgi aizstāvētu
Latviju, ja pienāktu tāda vajadzība – kā
to darīja mūsu leģionāri un gaisa spēku
izpalīgi Otrā pasaules kaŗa laikā. ■
Varimants Plūdons,
DV Goda priekšnieks
DV Mēnešraksts 2/2019 (saīsināts)
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YOUR AGED CARE AT HOME
Birojs atrodas Sidnejas DV namā,
49-51 Stanley Street, Bankstown,
NSW 2200
Tel:(02) 8764 3669
Fakss: (02) 8766 2810
E-pasts: info@youragedcare.org

Sarīkojumi DV namā
Sestdien, 5. oktobrī, plkst. 10.00
DV Sidnejas nodaļas gadskārtējā
pilnsapulce. Visi biedri un ieinteresenti
laipni lūgti apmeklēt pilnsapulci un
sekojošās pusdienas.
Sestdien, 5. oktobrī, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Sestdien, 2. novembrī, plkst. 12.00
pusdienas un draudzības pēcpusdiena.
Katru piektdienu no plkst. 13.00
līdz plkst. 17.00 notiek novusa spēles.
Gaidām jaunus spēlētājus. Kopas vadītājs
Rūdolfs Nemme tālr. 0447 187 990.

Biedru maksas strādājošiem
$25.00, pensionāriem $20.00, mūža
biedriem $300.00
DV Mēnešraksta abonements gadā
ir $58.00 par pastā piesūtītu žurnālu vai
$17.00 par elektronisku kopiju.
Annual membership
$25/$20.
Please send cheques or money orders
payable to “Latvian Relief Society, Sydney
Branch Ltd”; to P.O. Box 94 Bankstown,
NSW, 1885

DV Birojs un grāmatnīca Gredzens
Birojs un grāmatnīca ir atvērta otrdienās
no plkst 9.00 līdz 12.00. un piektdienās no
14.00 līdz 16.00. Grāmatnīcā var pasūtināt
sudraba gredzenus un rotas lietas.
The office and bookshop is open every
Tuesday from 9am to 12noon and every
Friday from 2pm to 4pm.
Available for purchase at the bookshop are
Latvian artifacts, souvenirs and traditional
Latvian jewellery.

Apskatīšanai DV Sidnejas nodaļā ir
Austrālijas Brāļu Kapu atbalsta fonda
izdotā grāmata Rīgas Brāļu kapi.
Grāmatu var pasūtināt caur DV Sidnejas
nodaļu.
Šī Fonda ierosinātājs bija Jānis Vējiņš,
Melburnā, kuŗš kopā ar sidnejieti Eigitu
Timermani ir, ar ziedojumu vākšanas
akcijām, atbalstījis Zemessargus.
DAUGAVAS VANAGU NAMS 49 Stanley St, Bankstown; tel. 02 9790 1140.
DV Sidnejas nodaļas pasta adrese: PO box 94, Bankstown, NSW 1885,
E-pasts: sidneja.dv@gmail.com
Daugavas Vanagu Sidnejas nodaļas Ziņu atbildīgā redaktore Gundega Zariņa.
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Baltijas ceļš sestdienas skolā
Turpinājums no 11. lpp.
nevēlas būt daļa no Padomju Savienības.
Sestdien, 24. augustā, Sidnejas Latviešu
biedrības Mārtiņa Siliņa zālē, sestdienas
skolas dalībnieki izveidoja Baltijas valstu
robežu kontūras uz grīdas. Tad visi sadevās
rokās un nodziedāja Daugav’s abas malas.
Un pēc tam noskatījās video filmas par
Baltijas ceļu. ■
Valdis Krādziņš.

Gretas nometnei 70

Pēc Otrā Pasaules
kara, Austrālija uzņēma
lielu skaitu bēgļu un
emigrantu no Eiropas,
to starpā arī tūkstošiem
latviešu. Tūlīt pēc
iebraukšanas Australijā,
daudzi no tiem tikai
izmitināti imigrantu
nometnēs. 1949.
gadā Gretas armijas
nometne, skaistajā
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Hantera (Hunter) ielejā, tikai nodota
Imigrācijas ministrijas rīcībā un
līdz ar to, nometne ko kaŗa laikā
izmantoja Austrālijas armija, kļuva
par caurlaides nometni un mājvietu
bēgļiem no Latvijas, Lietuvas,
Igaunijas, Ukrainas, Polijas un
citām Eiropas valstīm. No 1949.
gada līdz 1960. gadam Gretas
nometne uzņēma vairāk kā 100,000
emigrantus, līdz tie atrada pastāvīgu
darbu Austrālijas lielpilsētās vai
laukos, un daudzi arī netālajā BHP
uzņēmumā Ņukastlē.
Nometnes sākuma gados,
daudzi latvieši tika pārcelti no
Bathurstas nometnes, lai ieņemtu
posteņus nometnes vadībā.
Latviešu saime Gretas nometnē
vispār bija rosīga – darbojās
svētdienas skola un tika rīkoti visādi
sarīkojumi. Liels skaits šo latviešu
mazliet vēlāk arī uzņēmās vadošas
lomas Sidnejas latviešu sabiedrībā
un mūsu vidū ir vēl daudz Gretas
nometnes iemītnieku pēcteči.
Šogad Gretā tiek atzīmēta
80 gadu jubileja Gretas Armijas
nometnei un 70 gadu jubileja
Gretas Emigrantu nometnei. Šajā
gadā Gretā ir jau bijuši daudz
dažādi sarīkojumi un izstādes, bet
jubilejas programma vainagosies
ar lieliem svētkiem sestdien 9. un
svētdien 10. novembrī. Svinības
notiks pēdējo reizi Gretas nometnē
(Camp Road, Greta), pirms to
pārdos un tās vietā sāks būvēt
jaunas mājas. Svētku programmā
ir paredzētas gan militāras parādes
un nodarbības, gan izstāde un
priekšnesumi, kas rādīs piemērus no
pienesuma Austrālijas kulturālajai
dažādībai, ko ir devušas tautības
kuru pārstāvji uzturējās Gretas
nometnē. Latviešus pārstavēs

tautas deju kopa Jautrais pāris, kas
uzstāsies sestdien 9. novembrī. Sīkāka
informācija par svinību programmu
atrodama Gretas nometnes mājas lapā:
https://www.gretaarmycamp.com.au/
the-event/
Ja jūsu ģimenes locekļi kādreiz bija
Gretas nometnē, vai ja jūs vienkārši
gribētu doties skaistā pavasara
izbraukumā uz Hantera ieleju, tad
ierakstiet Gretas nometnes 70 gadu
jubileju savā kalendārā! ■
Iveta Ronis

SLB Priekšsēdētaja ziņojums ...
Turpinājums no 1. lpp
visiem ienākumiem. Toties ienākumi no
cittautiešu īrēm ir 29% no ienākumiem.
Un laimīgā kārtā mums agrākajos gados
bija tālredzīgi biedri kuŗi ziedoja, vai
savos testamentos biedrībai atstāja,
ievērojamas summas kuŗas mums tagad
ir ieguldītas un, pat ar patreizējiem
nepieredzēti zemiem augļiem, šogad deva
40% no visiem biedrības ienākumiem.
Ja vēlamies namu paši lietot, kā
arī to izdot citiem, tad tas ir pastāvīgi
jāuztur un jāuzlabo. Šajā beidzamajā
gadā esam ielikuši, vai atjaunojuši, gaisa
kondicionierus visās klašu telpās kā arī
augšzālē, Rituma birojā, sēžu telpā un
bibliotekā. Nesen kā iegādājāmies zālei
vēl papildus prožektorus, kas ļaus mums
labāk apgaismot uzvedumus kas notiek
zālē. Kaut arī mēs paši mazāk lietojam
lielo zāli, uzlabojumi tur dod mums lielāku
iespēju par labākām cenām, izīrēt zāli.
Esam uzlabojuši ugunsdrošības iekārtas.
Diemžēl nav tikai uzlabojumi. Ir arī
bojājumi. Lai iespējami izvairītos no
atkārtotiem grafiti uzbrukumiem un
priekšas pagalma pieķēzīšanu, šogad
bija paredzēts celt 1,2 m augstu žogu ar
vārtiem, kā arī papildināt nama priekšas

apgaismojumu un novērotājkameras.
Šim projektam esam saņēmuši
Jaundienvidvelsas valdības pabalstu,
bet projekts ir iekavējies, Burvudas
pašvaldības neskaidro noteikumu dēļ.
Paredzēts to pabeigt līdz martam, lai
nezaudētu pabalstu.
Sasaucām īpašu sēdi ar galveno
organizāciju pārstāvjiem lai pārrunātu
nama turpmāko lietošanu un uzlabojumus.
Kaut gan nebija nekā graujoša kas mums
nebija jau zināms, tomēr pārrunas ar citem
ārpus valdes rādīja, ka visā visumā esam
uz sabiedrībai vēlamā ceļa. Bija ieteikums
nama uzlabojumiem izdot pat līdz $1M.
Tomēr, vai tādu summu mēs varētu
atļauties un kā tas ietekmētu turpmāko
darbību, ja mums nav šie noguldījumi kas
nes peļņu ar kuŗu mēs ikgadu rēķināmies?
Šogad nepaspējām, nākamgad,
gatavojoties uz kulturas dienām, ceram
ka varēsim ķerties klāt pie Mārtiņa Siliņa
zāles un kafejnīcas uzlabošanas. Tādēļ
redzēsiet, ka budzētā kapitālizdevumiem
esam paredzējuši paprāvus līdzekļus.
Ir daudz kas darāms, bet ja agrāk lielo
vairumu varējām padarīt ar brīvprātīgu
darbu, tad tagad turpat kā par visu mums
ir jāmaksā, jo brīvprātīgo darītāju ir maz.
Līdz ar to, mazāk arī varam panākt!
Amerikas prezidents Kenedijs reiz
teica “Neprasi ko Tava valsts Tev var dot.
Prasi ko Tu vari dot savai valstij!” Mūsu
valsts ir šī mūsu Latvija šeit Stratfildā.
Vai mēs visi esam sev uzprasījuši šo
jautājumu? Un kāda ir bijusi atbilde?
Diemžēl mums nav daudz to
pašaizliedzīgo brīvprātīgo kas biedrības
darbu virza uz priekšu, bet tiem kas
mums ir es saku – Paldies! Un itsevišķi
es pasakos valdei.
Tāpat kā iepriekšējos gados, es ceru,
ka pagājušajā gadā esam rīkojušies tā lai
biedrība un nams vēl ilgus gadus varētu
kalpot latviešu sabiedrībai Sidnejā. ■
Jānis Čečiņš
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Pasaules brīnums
Amerikā – latvieša
celtā Koraļļu Pils

To pamatoti sauc par „Astoto
Pasaules brīnumu", kas tiek pielīdzināts
piramīdām un citiem Pasaules klases
kultūras pieminekļiem. Ar to pamatoti
lepojas amerikāņi, jo tas atrodas uz viņu
zemes – saulainajā Floridā. Un ar to
pamatoti lepojamies arī mēs – jo autors
tam ir neviens cits kā vienpersonīgi –
latvietis. Ģēnijs, matemātiķis un fiziķis,
varbūt arī mistiķis un Pasaules lielāko
noslēpumu zinātājs un atklājējs...
Visus šos titulus piedēvē pasaulē
slavenākajam latvietim – iegājis mūsu
cilvēciskās civilizācijas vēsturē –
var teikt – visas pasaules vēsturē
– ar patiešām apbrīnojamu devumu –
pašrocīgi celtu desmittonnīgu akmeņu
pili – jeb pareizāk teikt – Koraļļu Pili,
par kuŗu šodien vēl joprojām neizpratnē
diskutē pasaules gaišākie prāti, - kā viņš
to ir paveicis. Ja tas būtu mīts - varētu
apšaubīt, ja leģenda - varētu teikt - stiprs
pārspīlējums, bet tas nav ne viens ne
otrs.
Pils atrodas Floridā, un tā ir celta
no viengabalainiem desmittonnīgiem
akmens bluķiem, kuŗus var knapi
pakustināt pat ar mūsdienu tehniku,
nemaz nerunājot par viņu apstrādi vai
salikšanu precīzās konstrukcijās. Tomēr
Edvards Lieskalniņš to ir mācējis paveikt
vienpersonīgi un bez jebkādas smagās
tehnikas palīdzības.
Pirms vairāk kā 60 gadiem, latvietis
Eduards Liedskalniņš savās tā laika
mājās – Amerikā uzcēla šo brīnišķīgo
akmens pili. Eduards Liedskalniņš no
Latvijas emigrēja 1912.gadā. Vairākus
gadus viņš klīdis pa Eiropu un Ameriku
līdz 1918. gadam, kad viņš apmetās
saulainajā Floridā, kur nopirka zemes
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gabalu un no koraļļu akmens sāka
veidot pili. Koraļļu pils ir pavisam reāla,
un šo Latvijā arvien vairāk pazīstamo
latvieša būvi Amerikā amerikāņi reklamē
kā vienu no pasaules brīnumiem,
precīzāk – kā Astoto pasaules brīnumu,
līdzvērtīgu piramīdām, bet samulsinātie
zinātnieki un inženieri tās celtniecības
metodi pielīdzina Ēģiptes piramīdu
būvēšanai. Šai sakarā arvien populārāks
top uzskats, ka senie piramīdu cēlēji bija
atraduši antigravitācijas atslēgu, un
to lietoja, lai desmittonnīgos akmens
bluķus sakrautu milzīgās un precīzās
kaudzēs. Līdzīgu techniku, kā pats bija
daudzkārt izteicies, bijis atklājis Edvards
Liedskalniņš un to pielietojis savas
Koraļļu Pils celtniecībai.
Brīnums ir tas, ka pili, kuras
celtniecībā izmantotas 1100 tonnas
akmens, Liedskalniņš uzcēlis pats,
lietojot tikai dažus paštaisītus
instrumentus, un – strādādams naktīs,
lai neviens nezinātu – kā viņš to dara.
Ir pamats teikt – viņam bijusi stingra
pārliecība, ka šādas zināšanas Cilvēcei
plašai pielietošanai vēl ir pāragras.
Dažus vārdus par Edi. Eduards
Liedskalniņš dzimis 1887. gadā
Stāmerienas pagastā zemnieku ģimenē.
Viņš mācījies par ierēdni un vēlāk
par mūrnieku. Pils apmeklētājiem
tiek stāstīts, ka 26 gadu vecumā
Liedskalniņš devies prom no Latvijas
– vispirms uz Eiropu, tad Kanādu
un ASV. Vašingtonas štatā naudu
pelnījis kā mežstrādnieks. Veselības
problēmu dēļ, Liedskalniņš devies uz
ASV dienvidiem, kur Floridas štatā par
12 dolāriem nopirka vienu akru zemes.
Te arī tapušas pirmās koraļļu akmens
skulptūras, no kurām ar laiku radies
piemineklis, ko viņš esot veltījis savai
mīļotajai meitenei, kuru Eduards dēvē
par Sweet Sixteen. Viņš pats Amerikā
tiek godāts par Edi (Ed Leedskalnin).

Eduards, tāpat kā brāļi Rudolfs un
Otto, apguva akmeņkaļa un mūrnieka
iemaņas, kas nenoliedzami atrada savu
pielietojumu Koraļļu pils būvniecībā.
Kas tad īsti ir Koraļļu pils, kas tajā
tik īpašs?
Tie ir milzīgi, desmitiem tonnu smagi
koraļļu veidojumi, kuŗus Liedskalniņš
pārvietojis viens paša spēkiem, un
neviens zinātnes aprindās vēl šodien
nezin – kā viņš to ir izdarījis, tas
esot noslēpums, kas esot ticis lietots
piramīdu celšanā. Edis pats šo vietu
nosauca par Akmens vārtiem. Eduards
Liedskalniņš gribēja uztaisīt kaut ko
tādu, ko mūsdienās neviens nav izdarījis
pirms viņa. Koraļļu pils tiek minēta kā
Amerikas izcilākais arhitektūras paraugs,
un arhitekti nespēj viņa būvējumā
sazīmēt jebkādas tradicionālās, pat
ne modernās arhitektūras iezīmes.
Tas drīzāk atgādina Viduslaiku burvju
un maģisko zinātņu centru – ar tiem
raksturīgo astroloģisko, astronomisko,
un rituālo laukumu iekārtojumu. Apbrīnu
izraisa arī tas, ka meistars bijis maza
auguma kalsns vīrs. Pili viņš cēla katru
nakti tumsā, lai netiktu atklāta viņa
celtniecības tehnika. Koraļļu akmens
dārzs ir norobežots ar 2,5 metrus augstu
un 240 metrus garu akmens bluķu
sienu. Katrs bloks sver sešas ar pusi
tonnas, tādējādi nekādas vētras nedz
plūdi nespēj nodarīt skādi viņa celtnei.
Katru bloku Edim ir bijis jāpaceļ levitācijā
un jānovieto precīzā ģeometriskā
attiecībā. Katrs objekts, ko viņš uzcēla
ir numurēts, un katram ir sava nozīme.
Apskatīsim dažus pils veidojumus:
"Zvanīt divreiz, Zemes ceļš ap Sauli":
Blakus zvanam, kas bija uzmeistarots
no T-Ford pakaļējā kardāna puses,
bija rakstīts: „Zvanīt zvanu” un „Zvanīt
divreiz”. Uz durvīm bija attēlots Zemes
patiesais ceļš ap Sauli.

"Trīstonnu vārti" : šo vārtu atvēršanai
nebija nepieciešams fizisks spēks, jo
tie atradās ideālā līdzsvarā uz gultņa.
Tos bija iespējams pakustināt pat ar
mazo pirkstiņu. Tagad - pēc ilgu gadu
tūristu apmeklējumiem ir bijis vajadzīgs
remonts, un pēc tā durvis virināt esot
mazliet grūtāk.
"Sešpadsmit pakāpieni": No
viņa istabas lejup pret ziemeļiem
veda sešpadsmit pakāpieni kā uz
Tutanhamona kapenēm. Eduards savā
darbībā bieži izmantoja skaitli 16 un ar
to cieši saistītus skaitļus.
"Tornis": Liedskalniņa tornī var
saskatīt iezīmes no Ēģiptes tempļa,
Babilonijas zikurāta, Lielā Ķīnas
mūra sargtorņa, Stāmerienas pils,
Vecgulbenes Sarkanās un Baltās pils.
"Pašportrets": To viņš izcirta
ķeburainā koraļļu bluķī blakus savai
pilij. Tā bija galva, kuŗai acīs bija ielikti
dzelteni akmentiņi.
"Hamburgeru pavards": Hamburgeru
pavardu viņš sarūpēja no T-Ford kardāna
trumuļa. To viņš pakarināja ķēdēs virs
akmens pavarda. „Hamburgeri padevās
sevišķi garšīgi”, vienā reizē varēja
pagatavot ap 12 hamburgeru vienībām.
"Grēku nožēlošanas kakts": To
Eduards uzbūvēja no desmittonnīgiem
bluķiem, un tie tur stāv vēl šodien.
"Zvaigzne (Lielais obelisks)":
28 tonnas smago kolonnu, kas bija
augstāka par Stounhendžas megalītiem,
viņš nosauca par zvaigzni. Kolonnas
galotnē atrodas sešstaru zvaigzne ar
apaļu caurumu vidū, kas mērķē uz
austrumiem uz kādu zvaigzni debesīs.
"Akmens gultas": Liedskalniņš izcirta
akmens gultas sev, savai mīļotajai un
diviem bērniem. Pie sievas gultas tika
novietots akmens šūpulis trešajam
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ap piecu metru augstumā,
attālums starp ragiem ir divi
metri.
"Saturns": 24 tonnas smags
akmens ar ledus kristāla
gredzeniem.
"Marss": Akmens staba
galā bija apaļa bumba, kuŗai
sānos pacietīgi bija ieaudzējis
palmu. Akmens bumba bija
Marss un palma tajā atradās
tamdēļ, ka „zinātnieki saka, uz
Marsa esot dzīvība”, tā viņš
skaidroja tūristiem.
pēcnācējam.
"Vanna": No rīta viņš ielēja ūdeni
vannas dziļākajā daļā. Pēcpusdienā
saule jau bija ūdeni sasildījusi, un Eds
varēja mazgāties.
"Deviņtonnu vārti": Austrumu sienā
atradās Deviņtonnu vārti. Tas bija divus
metrus plats, divarpus metrus augsts
un pusmetru biezs akmens, kuŗš sver
deviņas tonnas, un kuŗā viņš bija izurbis
caurumu un uzsēdinājis uz 1920. gada
„Ford” kravas auto uz ass un gultņa. Tas
vērās viegli kā pūciņa. Vēlāk šo akmeni
zinātnieki caurskatīja ar rentgena
aparātu, lai noskaidrotu, kādā veidā viņš
to nostiprinājis. Bet akmens noslēpumu
paglabāja sevī.
"Mazais Mēness": Iespējams, bija
Lielā Mēness modelis.
"Lielais Mēness": Iespējams –
visslavenākais akmens veidojums, jo ir
attēlots uz grāmatu vākiem, atklātnītēm
un arī filmās. Tā varenais sirpis pacēlās

"Kronis (Altāris)": 30 tonnu smagais
akmens bija Eda lepnums. Akmens
virsotni rotā latviešu debesu zīme. Pie
kroņa stāv akmens galds un krēsli.
"Polārzvaigznes teleskops": 1940.
gadā Eds izcirta un uzslēja astoņus
metrus augstu un divdesmit tonnas
smagu Polārzvaigznes teleskopu.
Tas bija viņa pēdējais akmens.” Ar šo
veidojumu Eds īpaši lepojās.
"Lasīšanas krēsli" : Netālu no Saules
pulksteņa atrodas trīs akmens krēsli/
zviļņi. Viens pret austrumiem, otrs pret
rietumiem, trešais pret ziemeļiem. Tā
bija Eda lasītava. Izplānota tā, lai saule
allaž spīdētu pār plecu un būtu ērti lasīt.
Kā zināms — tur vienmēr spīd saule.
"Floridas galds": Sešus metrus
garš (horizontāli), atgādināja Floridas
pussalu no ģeogrāfiskā skatu punkta.
Nebija aizmirsts arī Okībočī ezers,
kuŗa pielietojumā ietilpa gan pirkstu
skalošana, gan vieta punšam, gan kur
putniem atveldzēties.

Nākamais Ritums būs 2019. gada novembrī.
MATERIĀLUS NĀKAMAJAM RITUMAM
REDAKCIJA LŪDZ IESNIEGT LĪDZ 2019. g. 15. OKTOBRIM.
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"Pirmais šūpotājs, Saules
pulkstenis": Pirmais šūpotājs
bija visu akmeņu karalis, tas
bija Eda pirmais veidojums.
Atgādina angļu klubkrēslu.
Tas ir pacelts goda vietā uz
pusotru metru augsta akmens
kuba. Eds izgudroja pats savu
Saules pulksteni, kas visu
gadu rādīja precīzu laiku no
deviņiem rītā līdz četriem
pēcpusdienā. Eds to pamatoja
šādi: „Katram cilvēkam ir
jāstrādā tieši šajā dienas laikā,
tāpēc citas stundas mani neinteresē”.
Pulkstenis vēl joprojām nosaka laiku ar
vienu vai divu minūšu precizitāti.
"Mēness strūklaka": To veidoja trīs
atsevišķi akmeņi (18t, 23t un 18 tonnas).
Baseinā auga ūdensrozes un dzīvoja
pieradināts asarītis, vidū ir sešstaru
zvaigzne.
"Fotoaparātu statīvs": Akmens stabs,
kas kalpoja par fotoaparātu statīvu, stāv
iepretim Eda tronim.
"Saules dīvāns": Tas neparasti
viegli griezās uz automašīnas gultņa
un pēc formas ir ļoti līdzīgs meksikāņu

sambrero.
"Sirds galds": Tiek uzskatīts par vienu
no pirmajiem Eduarda darinājumiem.
Tas ir trīs tonnas smags sirds formas
akmens, tas pacēlās pusmetru virs
zemes un bija nedaudz greizs. „Sirds
akmens" centrā auga košumkrūms, lai
Eda mīļotajai būtu mūžīgs sveiciens
un mīlestības apliecinājums, ko kapt.
Riplejs savā grāmatā "Ticiet vai ne"
– Sirds galdu atzina par smagāko
Valentīndienas dāvanu pasaulē.
"Tutanhamona sarkofāgi (Trīs
lāču grota)": "Trīs lāču grota" bija
paredzēta rotaļām. Viņš bija padomājis

SIDNEJA LATVIEŠU BIEDRĪBAS
VIETNE TĪMEKLĪ
(Internet website)
Aicinam Jūs apciemot mūsu vietni:
www.sydneylatviansociety.org.au
vai
www.slb.org.au
vai arī
facebook.com/sydneylatviansociety
Plašais saturs pieejams latviešu un angļu valodās
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par bērniem, lai tie varētu izspēlēt
pasaku par Gundegu un trīs lāčiem.
Tā kā materiāls bija izturīgs, Eduards
neuztraucās, ka lāči varētu kaut ko
salauzt.
Maiami 1951. gadā, pirms došanās
uz slimnīcu, Eduards Liedskalniņs
uz pils vārtiem atstājis zīmīti: «Going
to hospital». Pēc 3 dienam Eduards
Liedskalniņš nomira miegā, slimnīcas
gultā. Pili joprojām nevar uzskatīt par
pabeigtu, jo Eds visu laiku tajā veidoja
kaut ko jaunu un, viņam nomirstot,
palika iesāktas skulptūras. Šobrīd
Korraļļu pils Amerikā tiek uzskatīta
par vienu no pasaules brīnumiem un
ir populārs tūristu apskates objekts.
Eduards Liedskalniņš savas pils

celšanas noslēpumus paņēma līdzi
kapā, bet atstāja pasaulei brīnišķīgu
dāvanu un latviešiem sasniegumu
ar ko lepoties. Koraļļu pils kļuvusi
par iedvesmu neskaitāmiem mākslas
darbiem un mūzikas skaņdarbiem, to
skaitā arī slavenā Billy Idol dziesmai
„Sweet Sixteen”, ko viņš uzrakstījis pēc
objekta apmeklējuma. Dziesmas video
klipu filmēja latvieša koraļļu pils teritorijā.
Dziesmas tekstā "Sweet Sixteen" var
saklausīt Eduarda Liedskalniņa dzīves
stāstu.
Raksts sagatavots no publikācijām
par Eduardu Liedskalniņu. ■
Raimonds Sokolovskis

Tirgus Ļembasts

Klāt ir Sidnejas pavasaris, un mūsu
teātris ielūdz Jūs visus uz komēdiju
„Tirgus Ļembasts".
Kolorīts un visiem mīļš mūsu pašu
aktieru kolektīvs ar viesmākslinieku no
Melburnas, aizvedīs jūs uz vienu lustīgu
tirgus placi, kur līdztekus andelēšanās
jautrībām būs gan mīlnieki, gan krāpēji,
būs zīlēšana un zagšana, būs izjokošana
un salabšana – gandrīz kā dzīvē...
Varat tikai minēt kuŗam piestāvētu
kuŗa loma. Jūs visus jautrībā vedīs
aktieri: Andris Kariks, Ojārs Greste,
Ilona Brūvere, Jānis Čečiņš, Ilze Viļuma
(Bonija), Jānis Grauds, Marita Lipska,
Raimonds Sokolovskis un Pēteris
Saulītis.
Iepriecināsim jūs ar vecām labām
un līdzi dziedamām dziesmām, un
pārsteigsim ar ne tik bieži dzirdētiem
meldiņiem. Drīkstēs arī līdzi dejot, ja
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sagribas, jo sēdvietas būs pie galdiņiem,
lai jampadraci baudot, jums būtu iespēja
gan ēst, gan dzert , gan savu ļembastu
uztaisīt!
Pirmizrāde sestdien, 2. novembrī
pulksten 1:30 pm, visi Sestdienas
skolas apmeklētāji laipni lūgti ar visām
ģimenēm, izrāde pemērota visa vecuma
auditorijai!
Otra izrāde jau svētdien, 3. novembrī
pulsksten 5pm – nāciet un smelieties
pozitīvas emocijas!! ■
Izrādes režisore un lugas autore
Ilze Viļuma (Bonija)
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PBLA ZIŅU APSKATS
18. septembrī
Pabriks pieļauj Latvijas pievienošanos
ASV vadītajai kuģošanas drošības
koalīcijai Persijas līcī
Nepieciešamības gadījumā Latvija
teorētiski var pievienoties ASV vadītajai
kuģošanas drošības koalīcijai Persijas
līcī, intervijā Latvijas Radio raidījumam
"Krustpunktā" teica aizsardzības ministrs
Artis Pabriks ("Attīstībai/Par!"). ASV
vasarā pavēstīja, ka veidos koalīciju,
kuras uzdevums būtu garantēt kuģošanas
brīvību stratēģiski nozīmīgajos Persijas
līča ūdeņos. Tā aptveru arī Hormuza
šaurumu un Omānas līci. Jautāts par
iespēju, ka arī Latvija varētu pievienoties
šai koalīcijai, Pabriks norādīja, ka tas
teorētiski būtu iespējams.
"Teorētiski varam iesaistīties ar
saviem cilvēkiem. Tīri teorētiski mēs
varētu nosūtīt uz Persijas līci kādu
no saviem kuģiem, bet praktiski tas
nav iespējams. Ņemot vērā mūsu
ģeogrāfiju, mūsu kuģi nav aprīkoti ar
tādām tehnikām, kas ir būtiskas dienvidu
jūrā. Mēs esam devuši informāciju
saviem sabiedrotajiem: ja ir vajadzīgi
kaut kādi sakaru virsnieki - mēs to varam
darīt. Taču ar saviem peldlīdzekļiem,
saviem kuģiem iesaistīties nevaram, jo
neesam gatavojušies," teica Pabriks.
Ministrs gan akcentēja, ka Latvijas Jūras
spēki piedalās operācijās ne tikai pie
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mūsu valsts krastiem. Tā, piemēram,
"Virsaitis" septembrī piedalās mācībās
pie Dānijas krastiem. "Tā ka mūsu flote
ir aktīva. Principā mēs varam daudzus
citus uzdevumus veikt. Par dienvidu
jūrām mums plānu nav," teica Pabriks.
Konteksts. Saspīlējums Persijas līča
reģionā pēdējo mēnešu laikā ir ievērojami
pieaudzis. Augustā Irāna aizturēja divus
naftas ar Lielbritānijas karogu kuģojošus
tankkuģus, no kuriem vienu vēlāk
arestēja. Uz kuģa "Stena Impero" atradās
arī Latvijas valstspiederīgais, kas vēlāk
tika atbrīvots. Savukārt nedēļas nogalē
Saūda Arābijā notika dronu uzbrukums
naftas pārstrādes rūpnīcai. Tā dēļ
pasaulē strauji pieaugušas naftas cenas.
Palielinājies arī risks, ka reģionā varētu
tikt īstenotas starptautiskas militāras
operācijas. Britu raidorganizācija BBC
informē, ka pēc uzbrukuma naftas
rūpniecības objektiem tās ieguve Saūda
Arābijā samazinājusies par vairāk nekā
50%. Savukārt kopējo naftas ieguves
apjomu pasaulē tas samazinājis par
5%. (lsm.lv)
Vaira Vīķe-Freiberga savā vārda dienā
laiž klajā jaunu grāmatu
Tautā mīlētā bijusī Latvijas prezidente
Vaira Vīķe-Freiberga tieši Vairu dienā
svinēja arī savas jaunākās grāmatas
atvēršanas svētkus. Grāmata "The
Singer of Songs. On Cognitive Shemas
and Sequential Structuring in Longer

Latvian Folk Songs" ir eksprezidentes
ilgu gadu zinātnisks darbs. Grāmatas
atvēršanas svētki notika Kultūras
akadēmijā. Sveikt Vīķi-Freibergu ieradās
gan pašreizējais Valsts prezidents Egils
Levits, gan arī priekštecis Valdis Zatlers
ar kundzi Lilitu. Tāpat sveicēju vidū bija
izcilā valodniece, Liepājas Universitātes
rektore Dace Markus, folkloristi Rūta un
Valdis Muktupāveli, kā ari eksprezidentes
kādreizējais kancelejas vadītājs, politiķis
Mārtiņš Bondars un citi. [...] (jauns.lv)

Atzīmējot Jāņa Čakstes 160. dzimšanas
dienu, Saeima aizsāk akciju “Dzimtas
grāmatu plaukts”
Jāņa Čakstes 160. jubilejā Saeima
aizsāk jaunu akciju “Dzimtas grāmatu
plaukts”. Tajā ikviens ievērojamā valstsvīra
dzimtas māju apmeklētājs aicināts
papildināt “Auču” bibliotēku ar grāmatām,
kas vēsta par viesa dzimto vietu, novadu,
valsti vai ģimeni. Laikabiedru sniegtās
liecības stāsta par Tautas padomes
priekšsēdētāja, Satversmes sapulces
prezidenta un pirmā Latvijas Valsts
prezidenta J. Čakstes un viņa ģimenes
plašo bibliotēku. Izcilajam valstsvīram
esot interesējuši vēsturiski darbi, un viņa
iekārtotajā bibliotēkā bijušas sastopamas
dažādās valodās izdotas grāmatas par
Baltijas iedzīvotājiem. Diemžēl laika
gaitā Čakstes dzimtas veidotā bibliotēka
gājusi bojā.
Aizsākot akciju, piektdien, 13.
septembrī, Saeimas priekšsēdētāja Ināra
Mūrniece Saeimas vārdā J. Čakstes
mazmazmeitai Kristīnei Čakstei kā
dzimtas pārstāvei dāvāja Satversmes
suvenīrizdevumu, kā arī Gunāra Kusiņa
grāmatu “Latvijas parlamentārisma
apskats”. Tās būs pirmās grāmatas,
kas ceļos uz J. Čakstes dzimtas mājām
“Auči” un liks pamatus Dzimtas grāmatu
plauktam.

Atzīmējot J. Čakstes 160. dzimšanas
dienu, Saeimā svinīgi atvērts arī J.
Čakstes grāmatas “Latvieši un viņu
Latvija: kāda latvieša balss” atkārtotais
izdevums. Grāmata pirmo reizi izdota
1917. gadā Stokholmā, un tajā J. Čakste
rakstīja: “Latvju tauta grib pasargāt
savu tēviju Latviju, panākt neierobežotu
iespēju un brīvību noteikti vadīt Latvijā
savu nacionālo, kulturālo un ekonomisko
attīstību.”
Tāpat Saeimas namā piektdien atklāta
J.Čakstem veltīta ekspozīcija, kas aicina
izzināt ievērojamā valstsvīra sabiedrisko
darbību un politisko karjeru. Izstādē
apskatāmas grāmatas, vēsturiskie
materiāli, dokumenti, priekšmeti un
fotogrāfijas no Saeimas, Latvijas Valsts
vēstures arhīva, Latvijas Kara muzeja,
muzeja “Jāņa Čakstes māja” un Latvijas
Universitātes bibliotēkas. Ekspozīcija
veidota, Saeimai sadarbojoties ar
muzeju “Jāņa Čakstes māja”, Latvijas
Universitātes docentu Jāni Plepu un
Latvijas Universitātes Latvijas vēstures
institūta direktoru Gunti Zemīti. (Saeimas
Preses dienests)
Monēta “Uzlecošā saule”
Latvijas Banka otrdien, 17. septembrī,
izlaidīs Latvijas ģerboņa rašanās vēsturei
veltītu divu eiro piemiņas monētu “Uzlecošā
saule”, godinot mākslinieka Anša Cīruļa
(1883–1942) māksliniecisko devumu,
kas iekļauts Latvijas kultūras kanonā.
Latvijas valsts rašanās laikā uzlecošas
saules motīvs bija iecienīts – jaunas
valsts tapšana tika salīdzināta ar saules
parādīšanos pie debesīm. Ar mākslinieka
Ivara Drulles palīdzību piemiņas monētā
pārdzimis A. Cīruļa radītais saules motīvs.
Tas 1915. gadā pirmo reizi tika atveidots
latviešu strēlnieku bataljona krūšu
nozīmēs un 1. Daugavgrīvas latviešu
strēlnieku bataljona karogā. (Neatkarīgā
Rīta Avīze Latvijai)
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NOVEMBRĪ
Svētdien, 3.
J.Turmanis
ALTĀRA DEKORĒŠANA
DIEVKALPOJUMOS
OKTOBRĪ
Svētdien,6.
L.MacPherson
Svētdien,13.
B.Liberte/R.Hāgena
Svētdien,20.
Kapu svētki
Svētdien,27.
R.Plikše/V.Galviņa
NOVEMBRĪ
Svētdien,3.
L.MacPherson

DIEVKALPOJUMI SV.JĀŅA
BAZNĪCĀ,30 Bridge Rd, HOMBUŠĀ
OKTOBRĪ
Svētdien, 6. plkst. 10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
Svētdien, 13. plkst. 10.00 – lasītais
dievkalpojums.
Svētdien, 20. plkst. 10.00 – Kapu svētki
latviešu kapos.
Svētdien, 27. plkst. 10.00 – Reformācijas
svētku dievkalpojums ar Svēto
Vakarēdienu.
NOVEMBRĪ
Svētdien, 3. plkst. 10.00 – dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu.
BĪBELES STUNDAS
Notiek draudzes namā, ceturtdienās,
plkst. 10.00. Tuvāka informācija pie
mācītāja.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
OKTOBRĪ
Svētdien, 6.
U.Hāgens
Svētdien, 13.
Judy Trumpmanis
Svētdien, 20.
I.Birze -Kapu svētki
Svētdien, 27.
A.Kristovskis
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GRĀMATAS
Prāvesta sprediķu grāmata – „Ticība
ir darbības vārds”, kā arī „Dzīvības
Maize” – sprediķi un Dieva Vārda
izlase var iegādaties no draudzes
grāmatgalda. Cenas $12.00 un $8.00.
Draudzes mājas lapa:
www.sydneylatvianchurch.org.au
Dievkalpojumu un referātu ieskaņojumi
Visi dievkalpojumi, kā arī referāti tiek
ieskaņoti uz CD. Daži arī uz DVD.
Tos var iegādāties pie draudzes
grāmatgalda vai mācītāja.
Arī svētrunas var klausīties tīmeklī:
www.soundcloud.com/pastor-colvin
Par draudzes nama zāles lietošanu
un citām saimnieciskām lietām lūdzam
griezties pie Draudzes priekšnieka
vai draudzes Dāmu komitejas
priekšnieces.
SAZINĀŠANĀS
Draudzes mācītājs
Mācītājs Colvin S. MacPherson
Pieņem draudzes locekļus draudzes kancelejā pirms un pēc
dievkalpojumiem. Citās reizēs,
ieskaitot vakarus, pēc vienošanās.
Draudzes kancelejas tel. (02) 9746 1934
Adrese:
30 Bridge Road, HOMEBUSH, 2140
Draudzes E-pasts
sidlatvdraudze@ozemail.com.au

Web: www.sydneylatvianchurch.org.au
Draudzes mācītāja mājas adrese
9 Beaumaris St, Enfield, 2136
Telefons
(02) 97153424
Mobilais telefons
0412 024 476
E-pasts colvinmacpherson@gmail.com
Draudzes priekšnieks
E.Timermanis
271 Hudson Pde, Clareville, 2107

Mājas tel.
(02) 9918 2306
Mobilais telefons
0414 479 001
E-pasts: timermanis@ozemail.com.au
Dāmu komitejas priekšniece
Tamāra Koškina
1/13 Ireland St, Burwwod,
2134
E-pasts tamarakosk@iinet.net.au
Mājas tel.
8012 2362
Mobilais tel.
0421 320 870
Svētdien, 20. Marita Lipska
Svētdien, 27. Gundega Zariņa

LATVIEŠU EV. LUT. VIENĪBAS
DRAUDZE, The Boulevarde,
STRATFĪLDĀ
Pacelt cilvēkam Garu, nozīmē – vēl
ciešāk to savienot ar Dievu. Garu
pacilā labi vārdi, labas domas, un
protams, labi darbi.
R.S.
(sk. Bībelē Fil.4:8, Ef.2:10, Kol.1:10,
Ebr.10:24, Jņ.6:68 u.c.)
SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMI
OKTOBRĪ
Svētdien, 6. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 20. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Svētdien, 27. plkst. 9.30 dievkalpojums.
Dievkalpojumus vadīs mācītājs
Raimonds Sokolovskis.
DEŽŪRAS DIEVKALPOJUMOS
Svētdien, 6. Olafs Šics
Svētdien, 20. Olafs Šics
Svētdien, 27. Olafs Šics

DRAUDZES NODEVAS
Saskaņā ar š.g. 12. maija pilnsapulces
lēmumu, draudzes nodevas par 2019.
gadu ir $100. Lūdzam nosūtīt uz
draudzes kasiera Valdemāra Dūšeļa
adresi, 11. Byanbi Place Castle
Hill, NSW 2154. Čeki rakstāmi uz
“Latvian Unity Congregation” vārda.
Informāciju var saņemt no zemāk
minētajiem valdes locekļiem.
Draudzes mācītājs
Raimonds Sokolovskis
Parnell St 32, Strathfield 2135,
Tel. mob.
0438 301 512
Draudzes mācītājs pieņem draudzes
locekļus pirms un pēc dievkalpojumiem
un citos laikos pēc vienošanās.
Draudzes priekšniece
diakone Gundega Zariņa
16 Ferntree Rd. Engadine, NSW, 2233
Telefons
0424 717 365
Draudzes diakone
Biruta Apene–Clark
2A Melrose St Croydon Park, NSW, 2133
Telefons
(02) 9706 3430

BAZNĪCU PUŠĶOS
Svētdien, 6. Gundega Zariņa
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What’s on at the House

Each month this page features a summary, in English, of major events at the
Sydney Latvian House, for those readers who have not, as yet, mastered the
Latvian language.
September has again been quiet. But underneath that quiet exterior, there is
always activity. The folk dancing group Jautrais Pāris was busy rehearsing and the
off to Canberra to help the local group Sprigulītis celebrate their 65th Aniversary,
together with the Canberra Latvian Society’s 70th. Meanwhile, the Male choir is
busy rehearsing for their upcoming concert in October, and the Mixed choir is
preparing for the arrival of a guest conductor from Latvia to help them rehearse
for the National day celebration in November and next year’s Arts Festival.

Sydney Latvian Male Choir Concert, Sunday 20th October, 1 p.m.
It’s been over a year since the Song Festival in Rīga, but that heady atmosphere
is still present at the choir’s rehearsals, as they continue to polish some of their
favourite songs from that festival. Together with some old and true classical pieces
and some crowd favourites, this concert is not one to be missed.
The choir will be joined by their dedicated accompanists Ingrīda Šakurova and
Daina Kaina, as well as favourite guest conductor Ivars Štubis, who will also be
singing a couple of duets.

Hullabaloo in the Marketplace,
Saturday 2nd and Sunday 3rd November.
Sydney Latvian Theatre’s latest production of love, thievery, thuggery,
mismatching and general misunderstanding and merrymaking in a typical smalltown
marketplace. More information to follow in the November issue of Ritums.

Mobile Latvian Passport Station.
On Saturday 23rd and Sunday 24th November, the Mobile Passport Station
will again be at the Latvian Hall.
Anyone wishing to renew their Latvian passports, get new passports or apply
for eID cards, should contact the Honorary Consul Mārtiņš Tuktēns ASAP to make
an appointment –
0413 001 995.
No appointment? – Wait and hope! (They’ll possibly be back in about 2 years.)

Edited by Pēteris Kļaviņš
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